
 

SPONZORSKÁ ZMLUVA 
 č. UMB 01/2012/OSM-96 a č. ZPI-2012-D12 

 

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2   zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný  zákonník 

v platnom znení 

 (ďalej len „zmluva“) medzi  zmluvnými  stranami: 

 

 

 

SPONZOROM :  

 

Obchodné meno:                      ŽP Informatika s.r.o.     

Sídlo:                              Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

v mene ktorej koná:                 Ing. Jozef Urban, konateľ 

                         Ing. Miroslav Kubove, konateľ 

IČO:                              36741388 

DIČ / IČ DPH:                         SK2022321829 

Bankové spojenie:                    Slovenská sporiteľňa a.s., filiálka Podbrezová 

Číslo účtu:                              0304149795/0900 

Zápis v obchodnom registri:    Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 12699/S 

( ďalej len ,,sponzor“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

PRÍJEMCOM: 

 

Názov:                                         Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici    

Sídlo:                                Národná 12, 974 01  Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca:                  Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a zodpovedná za plnenie zmluvy zo strany 

príjemcu:                        Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., dekan EF UMB 

IČO:                                30232295 

Bankové spojenie :                    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                                7000095654/8180  

                        VS: 101314  

 (ďalej len ,, príjemca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

I. 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 

1. Príjemca je verejnou vysokou školou podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená 

zákonom č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

 

2. Predmetom a účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory príjemcovi pre 

doktoranda v zmysle tohto článku, od začiatku doktorandského štúdia na obdobie troch 

rokov. 

 

 



 

 

3. Sponzoring je účelovo viazaný výlučne pre vyplácanie štipendia pre doktoranda dennej 

formy štúdia: 

 Meno a priezvisko : Ing. Peter Špiner 

Narodený :  

Fakulta : Ekonomická fakulta 

Študijný program : Ekonomika a manažment podniku.  

 

4.1. Doktorand má nárok na štipendium v zmysle tohto článku počas doktorandského štúdia, 

t.j. od zápisu študenta do 1. roka na doktorandské štúdium v dennej forme po dobu 3 

rokov do vykonania štátnej skúšky, a to obhajoby dizertačnej práce.  

4.2. Doktorand má nárok na štipendium podľa bodu 4.1. najmenej vo výške podľa bodu 7.        

tohto článku. 

4.3. Príjemca akceptuje, že doktorand je povinný plniť povinnosti určené sponzorom, najmä 

vykonávať analýzy, práce, písomnú dizertačnú prácu a pod. podľa pokynov sponzora. 

4.4. Po uplynutí doby podľa 4.1. zaniká sponzorovi povinnosť prispievať príjemcovi na    

štipendium pre doktoranda. 

 

5. Sponzor sa zaväzuje uhradiť výšku štipendia v súlade s bodom 7. tohto článku zmluvy      

podľa právnych predpisov a prípadnej valorizácie. V prípade, že doktorand preruší 

štúdium, nedokončí štúdium a pod., má príjemca povinnosť vrátiť sponzorovi primeranú 

časť sponzorskej podpory poskytnutej za obdobie štúdia, ktoré študent neabsolvoval. 

Príjemca je povinný túto finančnú čiastku do jedného mesiaca odo dňa prerušenia, resp. 

zanechania štúdia previesť bezhotovostným platobným stykom na účet sponzora uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy. 

 

6. Finančné prostriedky za prvý rok štúdia uhradí sponzor do 10 dní od zápisu študenta na 

doktorandské štúdium v dennej forme. Finančné prostriedky na ďalšie dva roky štúdia 

uhradí sponzor vždy do desiateho dňa od zápisu na  nasledujúce akademické roky. Spôsob 

úhrady je na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy bezhotovostným platobným 

stykom, jednorazovým prevodom celej výšky sponzorského príspevku na konkrétny 

akademický rok, vyčíslenej prijímateľom podľa odseku 8. tohto článku. Doktorand je 

povinný predložiť doklad o zápise na príslušný akademický rok sponzorovi do 3 dní od 

zápisu. 

 

7. Príjemca sa zaväzuje vždy do konca mesiaca september bežného akademického roka určiť 

výšku finančnej podpory v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

8. Výška finančnej podpory pre konkrétny bežný akademický rok, konkrétna téma 

dizertačnej práce a využitie jej výsledkov v prospech sponzora budú určené prílohou 

k sponzorskej zmluve. 

 

9. Sponzor je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade, ak 

doktorand neplní svoje povinnosti vyplývajúce z dodatku ku tejto zmluve. V takomto 

prípade má príjemca povinnosť vrátiť sponzorovi primeranú časť sponzorskej podpory 

poskytnutej za obdobie štúdia, na ktoré sa už na základe odstúpenia od zmluvy 

nevzťahuje. Príjemca je povinný túto finančnú čiastku do jedného mesiaca previesť 

bezhotovostným platobným stykom na účet sponzora uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 



 

 

10. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 9. tohto článku je sponzor oprávnený od 

doktoranda požadovať jemu poskytnutú časť od príjemcu. 

 

II. 

INÉ DOJEDNANIA 

 

1. Na práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté sa primerane 

vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.  

 

2. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej 

s predmetom a účelom finančnej podpory v zmysle osobitných všeobecne záväzných  

a rezortných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu a účelu tejto zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporov vyplývajúcich alebo vzniknutých z tejto 

zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa pokúsia ich vyriešiť dohodou. V prípade, ak 

nedôjde k vyriešeniu týchto sporov dohodou, rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný 

súd. 

 

4. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť len písomnými, číslovanými, 

oprávnenými osobami podpísanými dodatkami ku zmluve na základe súhlasnej prejavenej 

vôle oboch zmluvných strán. 

 

5. Ak zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči 

druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom, faxom alebo odovzdané 

osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia 

doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy, 

a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu 

zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom stanovenom registri. Účinky doručenia 

písomných podaní sú na účely  tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného 

podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom, kedy sa príslušné podanie 

vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom, keď jeho prevzatie adresát 

bezdôvodne odmietol. 

 

6. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán  záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí a oprávnení na 

vykonanie tohto právneho úkonu, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že ich 

zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo 

inak nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že plnenie z tejto zmluvy je možné 

a zmluva neodporuje zákonu ani sa neprieči dobrým mravom. 

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva obsahuje kompletné a jedinečné znenie dohody, 

ktorá sa týka predmetu zmluvy medzi nimi. Táto zmluva je nadradená všetkým 

predchádzajúcim ústnym či písomným návrhom, ako aj ďalšej komunikácii medzi oboma 

zmluvnými stranami. 

 

8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou 

originálu, z ktorých dve vyhotovenia dostane sponzor a dve vyhotovenia dostane 

príjemca. 

 



 

9. Zmluvné strany zhodne prehlasujú,  že si túto zmluvu pozorne prečítali, obsahu 

porozumeli a na dôkaz toho, že text zmluvy so všetkými jej ustanoveniami zodpovedá ich 

vôli, a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

10. Táto  zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 

546/2010 Z.z. 

 

11. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej 

republiky. 

 

12. Sponzor berie na vedomie povinnosť UMB zverejniť túto zmluvu, prípadne jej  prílohy 

a dodatky a svojim podpisom dáva súhlas na toto zverejnenie. 

 

13. Za zverejnenie tejto zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá príjemca, ako osoba 

povinná v zmysle citovaného zákona. 

 

14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, aj budúce, ktoré upravujú výšku 

finančnej podpory pre aktuálny školský rok a povinnosti doktoranda určené sponzorom 

v súlade s touto zmluvou. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa: 31. augusta 2012      

 

 

 

Sponzor : Príjemca : 
 

 

 

ŽP Informatika s.r.o.  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

  

    

 

................................................... .................................................................. 

    Ing. Jozef Urban, konateľ                          Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,  

  rektorka 

  

 

...................................................  

Ing. Miroslav Kubove, konateľ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRÍLOHA č. 01/2012  

k Sponzorskej zmluve 
 č. UMB 01/2012/OSM-96 a č. ZPI-2012-D12 

zo dňa 31. 8. 2012  

 

 

 

 
I. 

ZMLUVNÉ  STRANY: 

 

SPONZOR :  

Obchodné meno:                      ŽP Informatika s.r.o.     

Sídlo:                              Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

v mene ktorej koná:                 Ing. Jozef Urban, konateľ 

                         Ing. Miroslav Kubove, konateľ 

IČO:                              36741388 

DIČ / IČ DPH:                         SK2022321829 

Bankové spojenie:                    Slovenská sporiteľňa a.s., filiálka Podbrezová 

Číslo účtu:                              0304149795/0900 

Zápis v obchodnom registri:    Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 12699/S 

( ďalej len ,,sponzor“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

PRÍJEMCA: 

Názov:                                         Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici    

Sídlo:                                Národná 12, 974 01  Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca:                 Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a zodpovedná za plnenie zmluvy zo strany 

príjemcu:                        Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., dekan EF UMB 

IČO:                                30232295 

Bankové spojenie :                    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                                7000095654/8180  

(ďalej len ,, príjemca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

 

 

II. 

PREDMET DODATKU 

Výška finančnej podpory na akademický rok 2012/2013 

 



 

V zmysle článku I. bodu 4. pôvodnej sponzorskej zmluvy je stanovený prepočet výšky 

štipendia na akademický rok 2012/2013 takto: 

 mesačná výška štipendia je 495,- euro, 

 výška štipendia na celý akademický rok 2012/2013 je 5 940,- EUR (slovom: 

päťtisícdeväťstoštyridsať eur). 

 

 
 

 

III. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Príloha je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou 

originálu, z ktorých dve vyhotovenia dostane sponzor a dve vyhotovenia dostane 

príjemca.  

 

2. Príloha nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle 

zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník. 

 

3. Príloha podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému 

zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade  vlády  Slovenskej 

republiky. 

 

4.  Sponzor berie na vedomie povinnosť UMB zverejniť tento dodatok a svojim podpisom 

dáva súhlas na toto zverejnenie. 

 

5.  Za zverejnenie tohto dodatku zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá príjemca, 

ako osoba povinná v zmysle citovaného zákona. 

 

 

  

V Banskej Bystrici 31. augusta 2012 

 

 

Sponzor : Príjemca : 
 

ŽP Informatika s.r.o.  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

  

  

   

................................................... .................................................................. 

    Ing. Jozef Urban, konateľ prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka 

  

 

  

...................................................  

Ing. Miroslav Kubove, konateľ 

 


